AJUNTAMENT
DE CASTELLOLÍ

NÚM 05/17
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT
EN DATA 19 D’OCTUBRE DE 2017
A les 20:00 hores del dia 19 d’octubre de 2017, es reuneixen al Saló de Sessions
de la Casa Consistorial de l’Ajuntament les persones següents:
Càrrec

Nom

Candidatura o partit

Alcalde
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor

Joan Serra Muset
Quim Folqué Solé
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Sergi Vila Martínez
F.
Xavier
Brugués
Brugués

PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
CIU

Una vegada comprovat que hi ha el quòrum necessari, l’Alcalde obre la sessió
segons el següent
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovar l’acta de la sessió anterior
2.- Donar Compte de decrets de l’Alcaldia
3.- Donar compte de l’escrit presentat per l’alcaldia relatiu a la renúncia de la seva
retribució.
4.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances 2018
5.- Aprovar, si s’escau, la incorporació de l’ajuntament de Castellolí com a Patró de la
Fundació Catalana per l’Esport del Motor.
6.- Aprovar, si s’escau, la modificació de crèdit 5/2017 i 6/2017
7.- Acord de condemna de tota la violència generada per l’Estat espanyol el dia 1 d’octubre
8.- Atorgament, si s‘escau, de llicència d’obres a Atlas Gestión Medioambiental Enviland
SA.
9.- Altres assumptes
10.- Precs i preguntes
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PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es dóna lectura i es demana per part del Sr. Alcalde President si hi ha cap
al·legació a l’acta de la sessió de data 13 de juliol de 2017, d’acord amb el que
estableix l’art. 110.3 de la Llei municipal i de règim local, no es presenta cap i
l’acta queda aprovades per unanimitat.

SEGON.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Per part de l’Alcaldia – Presidència es dona compte del següents decrets:
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

73 de data 7 de juliol de 2017
74 de data 11 de juliol de 2017
75 de data 11 de juliol de 2017
76 de data 11 de juliol de 2017
77 de data 11 de juliol de 2017
78 de data 11 de juliol de 2017
79 de data 11 de juliol de 2017
80 de data 13 de juliol de 2017
81 de data 13 de juliol de 2017
82 de data 17 de juliol de 2017
83 de data 18 de juliol de 2017
84 de data 20 de juliol de 2017
85 de data 20 de juliol de 2017
86 de data 28 de juliol de 2017
87 de data 28 de juliol de 2017
88 de data 2 d’agost de 2017
89 de data 29 d’agost de 2017
90 de data 29 d’agost de 2017
91 de data 29 d’agost de 2017
92 de data 29 d’agost de 2017
93 de data 30 d’agost de 2017
94 de data 30 d’agost de 2017
95 de data 6 de setembre de 2017
96 de data 7 de setembre de 2017
97 de data 8 de setembre de 2017
98 de data 13 de setembre de 2017
99 de data 14 de setembre de 2017
100 de data 14 de setembre de 2017
101 de data 20 de setembre de 2017
102 de data 25 de setembre de 2017
103 de data 26 de setembre de 2017
104 de data 29 de setembre de 2017
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3.- DONAR COMPTE DE L’ESCRIT PRESENTAT PER L’ALCALDIA RELATIU A
LA RENÚNCIA DE LA SEVA RETRIBUCIÓ.
Per part de l’alcaldia es dona compte al ple del següent escrit:

4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
2018
PROPOSTA
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
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En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves
tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la
Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de
regir per a l’exercici 2018 i següents, així com el seu text refós.
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Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
-

-

Ordenança Fiscal núm. 7 Reguladora de la Taxa per aprofitament especial del
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament
d’interès general.
Ordenança Fiscal núm. 9 Reguladora de Contribucions Especials
Ordenança Fiscal núm. 20 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així
com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les
revisions periòdiques.

Tercer.Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.

Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Quim Folqué Solé
F. Xavier Brugués Brugués
5.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
CASTELLOLÍ COM A PATRÓ DE LA FUNDACIÓ CATALANA PER L’ESPORT
DEL MOTOR.
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PROPOSTA
Atès que en la reunió del Patronat de la Fundació Catalana per l’Esport del Motor
celebrada en data 20 de maig de 2017 es va aprovar l’entrada de l’Ajuntament de
Castellolí al Patronat de la Fundació.
Atès l’informe emès en data 7 de juliol de 2017 per l’advocat Roger Comas
Fradera.
Essent que l’actual legislació aplicable, tant en matèria de règim local i
organització administrativa, com en matèria de Fundacions, possibilita que
l’Ajuntament de Castellolí, a través del seu Alcalde-President, prengui part en la
“Fundació Catalana per l’Esport del Motor”, Fundació privada, i essent a més que
el Patronat d’aquesta Fundació ha aprovat, apriorísticament, l’entrada de
l’Ajuntament en el sí d’aquesta Entitat.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar, de forma condicionada, que l’Ajuntament de Castellolí, a través
del seu Alcalde-President, sigui nomenat Patró de la “Fundació Catalana per
l’Esport del Motor”, Fundació Privada, prenent compte de l’interès apriorístic del
seu Patronat en aquest mateix sentit, expressat en l’acord assolit en la sessió de
data 20 de maig de 2017; així com de l’interès públic defensat per l’Ajuntament
de Castellolí, tot considerant que:
a.
La “Fundació Catalana per l’Esport del Motor”, d’acord amb els seus
Estatuts fundacionals, té per objecte fundacional, entre d’altres, la
promoció, planificació, posada en marxa i gestió d’instal·lacions
esportives complexes per a la pràctica de l’esport, molt especialment del
motociclisme, automobilisme i qualsevol altre que es pugui practicar per
mitjà d’aparells motoritzats.
b.

Al municipi de Castellolí s’hi troba ubicat l’anomenat “Parcmotor”,
instal·lació esportiva que ocupa una superfície aproximada de 100
hectàrees on es poden practicar un gran nombre d'especialitats, tant de
motociclisme com d'automobilisme a nivell professional o particular.

c.

L’Ajuntament ha vingut aplicant determinades bonificacions tributàries
relacionades amb la instal·lació esportiva esmentada, de conformitat
amb llurs Ordenances fiscals, tot considerant l’interès públic en la
implantació i permanència d’aquestes instal·lacions al municipi així com
de l’activitat que promou i genera.
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d.

La Fundació esmentada té interès en col·laborar activament per
impulsar i promocionar la instal·lació esmentada. L’Ajuntament, al seu
torn, està també interessat en aquesta promoció, en la difusió de la
pràctica esportiva al municipi i en foment de l’activitat esportiva així
com amb la creació de llocs de treball.

Segon.- Condicionar l’eficàcia i executivitat de l’anterior acord a què:
a.
El President de la Fundació aporti a l’Ajuntament de Castellolí un
certificat expressiu de l’estat de comptes de la Fundació, degudament
actualitzat.
b.

El Patronat de la Fundació, per majoria, acordi de modificar l’article 12è
dels Estatuts fundacionals, per tal d’ampliar a nou (9) els seus Patrons i
per tal que un d’ells correspongui a qui sigui Alcalde-President de
l’Ajuntament de Castellolí.

c.

La Fundació acordi que el nomenament de l’Ajuntament de Castellolí
com a nou Patró de la Fundació no li pugui comportar cap tipus de
responsabilitat de cap mena, ni corporativa ni personal en el seu
Alcalde-President, envers els acords, decisions i, en general, actuacions
que la Fundació hagi portat a terme des de la seva constitució fins al
nomenament suara dit.

d.

L’expressada modificació dels Estatuts sigui, finalment, aprovada pel
Protectorat de la Fundació.

Tercer.- Notificar aquest acord al Patronat de la “Fundació Catalana per l’Esport
del Motor” així com a llur President.
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així
com a dos dels diaris de major circulació a l’àmbit de la Província; més enllà del
taulell d’anuncis municipal i de la corresponent pàgina web de l’Ajuntament.”
El manteniment del nomenament de l’Ajuntament com a Patró haurà de venir
recomanat de les condicions següents:
a. Que aquest nomenament no comprometi, en cap cas, el compliment per
part de l’Ajuntament de la normativa en matèria de control de la despesa i
d’estabilitat pressupostària.
b. Que l’Ajuntament serà Patró de la Fundació sempre i quan es mantingui el
seu actual objecte fundacional.
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Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Quim Folqué Solé
F. Xavier Brugués Brugués
6.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2017, 6/2017 I
7/2017
PROPOSTA
Atès el present expedient i vist l'informe emès per la Secretària-Interventora, es proposa al
Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2017 en la
següent forma:
Per fer front a les despeses cal augmentar i/o crear les partides següents amb la quantitat
que s’expressa:
Programa

Econòmic

011

91105

Descripció

Augment

AMORTITZACIO PRESTEC

TOTAL

53258,50
53258,50

Despeses a finançar amb nous ingressos:
Aplicació

Descripció

Augment

Descripció

79703

FEDER C/LLIBERTAT

11053,35

FEDER -LLIBERTAT

79704

FEDER PINYERETS

21867,88

FEDER-PINYERETS

79707

FEDER OFICINA TURISME

8997,06

FEDER OFICINA TURISME
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79710

FEDER RUTA DE LES FONTS

3611,85

FEDER SENYALITZACIO RUTA DE
LES FONTS

79711

FEDER MATERIAL TURISTIC

6331,93

FEDER MATERIAL TURISTIC

79712

FEDER ACCÉS CASTELL

1396,43

FEDER-ACCÉS CASTELL

53258,50

SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdit haurà d’exposar-se al públic
durant un termini de 15 dies hàbils, mitjançant publicació d’anunci al B.O. de la Província i
Tauló d’edictes d’aquest Ajuntament, de conformitat amb el previst a l'Art. 169 de la Llei
2/2004 de 5 de març, que aprova el text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, restant aprovat
definitivament el present expedient si en el termini d’exposició pública no es presenta cap
reclamació.

Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Quim Folqué Solé
F.
Xavier
Brugués
Brugués
PROPOSTA
Atès el present expedient i vist l'informe emès per la Secretària-Interventora, es proposa al
Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2017 en la
següent forma:
Per fer front a les despeses cal augmentar i/o crear les partides següents amb la quantitat
que s’expressa:
Programa

Econòmic

Descripció

Augment

150

21500

MOBILIARI I ESTRIS

560,00

170

48002

SUBVENCIO ADF

166,65

172X

22101

SUBMINISTRAMENT AIGUA

20590,00
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172X

63101

336

60903

342

60900

TREBALLS FORESTALS
NUCLI URBA
RECUPERACIO I
CONSOLIDACIO CASTELL
PISTA PADEL

920

21200

EDIFICIS MUNICIPALS

8842,53
7992,45
32875,70
7195,20

TOTAL

78222,53

Despeses a finançar amb nous ingressos:
Aplicació

46100
46107

75009
76109

76113
29000
32100
11300

Descripció

Augment

SUBVENCIONS VARIES
DIPUTACIO
SUBV. DIPUTACIO
TREBALLS FORESTAL NUCLI
URBA
SUBVENCIO GENERALITAT
ACA
SUBV. DIPUTACIO
RECUPERACIO CASTELL
SUBV. DIPUTACIO BOMBES
PISCINA
IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS
TAXA LLICENCIES
URBANISTIQUES
IBI URBANA

7195,20
8842,53

20590,00
7992,45

Descripció

SUBV. EDIFICIS MPALS
17X236048
SUBV. PPU NUCLI URBÀ

SUBV. GENCAT ACA
SUBV. DIPUTACIO

3594,73
23865,00
5615,00
527,62

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS
TAXA LLIC. URBANISTIQUES
IBI URBANA

SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdit haurà d’exposar-se al públic
durant un termini de 15 dies hàbils, mitjançant publicació d’anunci al B.O. de la Província i
Tauló d’edictes d’aquest Ajuntament, de conformitat amb el previst a l'Art. 169 de la Llei
2/2004 de 5 de març, que aprova el text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, restant aprovat
definitivament el present expedient si en el termini d’exposició pública no es presenta cap
reclamació.

Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor
Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba

Vots en contra

abstencions
F. Xavier Brugués Brugués
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Carla Peña Pelegrí
Quim Folqué Solé
PROPOSTA
Atès el present expedient i vist l'informe emès per la Secretària-Interventora, es proposa al
Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 7/2017 en la
següent forma:
Per fer front a les despeses cal augmentar i/o crear les partides següents amb la quantitat
que s’expressa:
Programa Econòmic Descripció
Augment
011

91105

AMORTITZACIO PRESTEC

200.000

TOTAL
Despeses a finançar amb nous ingressos:
Aplicació

Descripció

Augment

79700

FEDER

79706

FEDER- CA N’ALZINA TRAM
URBA
FEDER OFICINA TURISME

79707

115.173,93

Descripció

FEDER

58.987,23

FEDER TRAM URBA

25838,84

FEDER OFICINA TURISME

200.000,00

SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdit haurà d’exposar-se al públic
durant un termini de 15 dies hàbils, mitjançant publicació d’anunci al B.O. de la Província i
Tauló d’edictes d’aquest Ajuntament, de conformitat amb el previst a l'Art. 169 de la Llei
2/2004 de 5 de març, que aprova el text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, restant aprovat
definitivament el present expedient si en el termini d’exposició pública no es presenta cap
reclamació.

Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
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Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Quim Folqué Solé
F.
Xavier
Brugués
Brugués
7.- ACORD DE CONDEMNA DE TOTA LA VIOLÈNCIA GENERADA PER
L’ESTAT ESPANYOL EL DIA 1 D’OCTUBRE
PROPOSTA
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un
Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans
absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria
per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a
votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de CASTELLOLI
ACORDA:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres
pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions
dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats
en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a
Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un
referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania.
Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals
i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo,
com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels
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cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al
nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de
terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat
dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al
costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de
Catalunya.

Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Quim Folqué Solé
F. Xavier Brugués Brugués

8.- ATORGAMENT, SI S‘ESCAU, DE LLICÈNCIA D’OBRES A ATLAS GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL ENVILAND SA.
PROPOSTA
Vista la sol·licitud presentada en data 29 de setembre de 2017 per Xavier Mundet
i Terns, en representació de l’empresa Atlas Gestion Medioambiental SA. Amb CIF
A60963287 per l’obtenció de llicència municipal per la realització de les obres de
condicionament del sector III del Vas B de la fase I del dipòsit de residus especials
de Can Palà de Castellolí.
Atès l’informe emès en data 10 d’octubre de 2017 pels serveis tècnics municipals.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord,
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Primer.- Atorgar llicència municipal per a la realització de les obres de
condicionament del sector III del Vas B de la fase I del dipòsit de residus especials
de Can Palà de Castellolí.
Segon.- Aprovar la liquidació de l’impost de construcció, instal·lació i obres, segon
el detall adjunt:
Obra civil
Base impossable
Tipus impositiu 3,4% (segons art.8è)
Taxa 0,80 % (segons ord. Fiscal n.8)
TOTAL A LIQUIDAR

868.956,44€
29.544,52€
6.951,65€
36.496,17 €

Tercer.- Sotmetre l’atorgament de la llicència a les següents:
CONDICIONS GENERALS
1r.- Les obres s’han d’executar d’acord amb la present llicència, i amb la subjecció a les
normes de seguretat i salut en les obres de construcció establertes pel Reial Decret
1627/1997 de 24 d’octubre de 1997.
2on.- La present queda atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici a tercers, i no
es podrà invocar-se per excloure o disminuir la responsabilitat civil i penal en que es
pugui incórrer el seu titular en l’exercici de les activitats a la que la mateixa es refereix.
3er.- Vigència de la llicència: Un any per iniciar les obres i tres anys per finalitzar-les
4t.- Extinció de la llicència:
Per caducitat: la llicència caducarà si no s’inicien les obres dins del termini d’un any, si
s’interrompen durant un termini de sis mesos, si no s’acaben dins el termini fixat o de les
seves pròrrogues o si les obres no s’ajusten a les condicions sota les qual s’atorga la
llicència.
Per desestiment: El titular de la llicència podrà desistir de realitzar les obres sol·licitades,
mitjançant renúncia expressa de la llicència formulada en el termini assenyalat en
l’ordenança fiscal corresponent.

Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat.
Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
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Carla Peña Pelegrí
Quim Folqué Solé
F. Xavier Brugués Brugués

NOVÈ.- ALTRES ASSUMPTES
El Sr. Alcalde informa al Ple de sobre la intenció de fer un agermanament amb el
municipi de Fawkham i explica el programa previst:
Programa d’intercanvi. Proposta de l’Ajuntament de Castellolí
L’agermanament entre els municipis de Fawkham i Castellolí pot ésser una iniciativa
beneficiosa per a ambdues comunitats. Per assolir–ho, cal bastir una relació fonamentada
en el coneixement mutu, que hauria de tenir com a pilars l’intercanvi d’experiències
empresarials, el treball col·laboratiu entre els respectius centres escolars i els seus
alumnes i l’intercanvi cultural i social a través de visites institucionals i de la ciutadania.
Seguint els punts assenyalats, l’Ajuntament de Castellolí considera que les activitats més
adients a realitzar són les següents:

Intercanvi d’experiències empresarials
La comarca de l’Anoia, a la qual pertany, tenen un teixit empresarial dens i diversificat.
Entre d’altres sectors, hi destaquen la metal·lúrgia, empreses vinculades a l’automoció,
indústries gràfiques, producció de paper i packaging, indústria química, tèxtil i adobera.
Com s’ha fet referència a la carta de presentació del municipi, Castellolí està apostant per
una orientació industrial vers el sector de l’automoció, especialment en el camp del vehicle
connectat i autònom, i compta amb uns equipaments importants com són el Parcmotor i el
Campus Motor.
En base a aquesta realitat, proposem:
- Organitzar jornades de treball (almenys una cada any) entre delegacions d’empresaris
del sector del motor d’ambdós territoris, per intercanviar experiències d’èxit en l’àmbit del
disseny, dels sistemes de producció i la comercialització. Aquestes trobades han de
permetre compartir estratègies i col·laborar en el seu desenvolupament.
- Col·laborar i acompanyar les empreses del sector de l’automoció de Fawkham i el seu
entorn perquè tinguin presència en fires i congressos a Catalunya.
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Programa d’intercanvi escolar
El coneixement de la llengua, les tradicions i la realitat social d’una comunitat és un pas
bàsic per poder-hi establir lligams d’amistat i col·laboració. Fomentar aquest coneixement
des dels centres de formació és una bona opció, i gràcies a la implicació de tota la
comunitat educativa en pot garantir una durada a llarg termini.
Formulem la següent proposta:
- Connectar via streaming les respectives escoles coincidint amb dates significatives al
llarg del curs, per mostrar les tradicions, menjars i cançons que formen part de la nostra
cultura.
- Establir un programa de pen pals per fomentar la coneixença entre els respectius
alumnes, així com l’aprenentatge de la llengua anglesa entre els nens i nenes de Castellolí.
- Organitzar estades dels nostres alumnes a Fawkham i acollir al seu torn els alumnes de
Fawkham a Castellolí.

Visites institucionals i ciutadanes
El contacte directe és cabdal per fomentar el sentiment de germanor entre les dues
comunitats. Des de Castellolí considerem que el moment en el qual podem oferir el millor
del nostre poble i la nostra cultura és coincidint amb alguna de les principals festes que se
celebren al municipi al llarg de l’any.
Proposem acollir durant el cap de setmana de les festes que es triïn (segons conveniència
de dates per a Fawkham) una delegació de representants municipals i de veïns i veïnes de
Fawkham, proporcionant-los allotjament i manutenció al mateix municipi i convidant-los a
participar activament dels actes organitzats.
Aquesta proposta inicial de línies de col·laboració i activitats concretes, així com els detalls
protocol·laris, es poden anar modificant i ampliant més endavant, òbviament prèvia
conformitat dels qui voldríem que fossin la nostra comunitat germana de Fawkham.

Aprovació de la inclusió a l’ordre del dia del punt següent: Exigir la
llibertat immediata del presidents d’Assemblea Nacional Catalana i
d’Òmnium Cultural
Es procedeix a la votació de la inclusió del punt amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
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Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Quim Folqué Solé
F. Xavier Brugués Brugués

10.- EXIGIR LA LLIBERTAT IMMEDIATA DEL PRESIDENTS D’ASSEMBLEA
NACIONAL CATALANA I D’ÒMNIUM CULTURAL
PROPOSTA
El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va
judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i
negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar
una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar persones
per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa
en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després
de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres...
Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni;
que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat
democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de
comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació;
que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que
vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és
còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una
dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la
societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de CASTELLOLI.
ACORDA
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PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana,
Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en
tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a
decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma
il·legal.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al
Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.

Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Quim Folqué Solé
F. Xavier Brugués Brugués

11.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Xavi Brugués pregunta com està el tema tant prioritari de la portada
d’aigües.
L’alcalde respon que justament al migdia ha parlat amb el Director, i diu que fins
al gener no es podrà fer la connexió a la xarxa,
El Sr. Xavi Brugués pregunta si es començarà aviat l’obra de cobriment de la pista
esportiva.
L’Alcalde respon que s’intentarà que sigui a finals de desembre o principis de
gener, que els agradaria que estigues finalitzada per la festa major de maig.
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El Sr. Xavi Brugués demana que es posi llums a la parada de la Hispano direcció
Igualada, i una passarel·la de la parada al pont de l’A2, que està en una situació
perillosa i dona una imatge nefasta del poble.
L’alcalde respon que ho mirarà i primer ho demanarà a Foment.
L’alcalde informa que ha tingut una reunió amb Foment i l’han informat que s’està
redactant el projecte de canvi de traçat de l’Autovia. Els alcaldes de Collbató,
Esparraguera, el Bruc i Castellolí han demanat una reunió amb Foment perquè
informin de tot plegat.
L’alcalde informa que Diputació ha atorgat un ajut per camins per l’any 2019.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la
sessió essent les vint-i-una hores i quinze minuts del dia de la data. En dono fe.
La Secretària.
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